
 

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Πέραμα  27-4-2018 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ              

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΠΟΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ 

                                                                                  

                                                                                        Αριθ. Πρωτ :7310/6919  

                                                                                        ΠΡΟΣ: Τα Τακτικά και 

Αναπληρωματικά 

                                                                             Μέλη  Οικονομικής 

Επιτροπής                                                   

                                                                             (ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ) 

 

                                                                                  

12η   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

- Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010  καλείστε να 

προσέλθετε  στην 12
η
 Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό 

κατάστημα του Δήμου μας στις 3 του μηνός Μαΐου  του  2018, ημέρα Πέμπτη  και ώρα  

11.00  π.μ. για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα  της ημερήσια 

διάταξης .  

 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
 : Έγκριση διάθεσης πίστωσης , τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση όρων 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού (απορριμματοφόρα, 

αρπάγη)» προϋπολογισμού 483,400€ (με ΦΠΑ) σε βάρος των ΚΑΕ 20-7132.0001 και 20-

7132.0002 έτους 2018 

  

ΘΕΜΑ 2
ο
 : Έγκριση διάθεσης πίστωσης , τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση όρων 

διαγωνισμού για την «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του 

δήμου Περάματος 2018 καθώς και η προμήθεια ανταλλακτικών για αυτά για το συνεργείο 

του Δήμου Περάματος » προϋπολογισμού 134.254,07€ (με ΦΠΑ) σε βάρος των ΚΑΕ 10-

6263.0001 , 10-6671.0001 , 20-6263.0001 , 20-6671.0001 , 35-6263.0001 και 35-

6671.0001 έτους 2018 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
 : Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού 1.528,93€ σε βάρος του ΚΑΕ 30-7311.0001 

προϋπολογισμού 2018 που αφορά την καταβολή υπέρ ΔΕΔΔΗΕ για χορήγηση νέας 

παροχής ισχύος 25kVA(Νο 2) για την σύνδεση με δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης του 

ακινήτου επί της οδού Καραϊσκάκη – Πρ. Ηλία στο Πέραμα. 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
 : Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού 605,68 € σε βάρος του ΚΑΕ 30-7311.0002 

προϋπολογισμού 2018 για την εγκατάσταση νέας παροχής ύδρευσης στο Δημοτικό 

κατάστημα «Πανόραμα» στην οδό Καραϊσκάκη .  

 



ΘΕΜΑ 5
 ο

 : Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού 220,10€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε 

βάρος του ΚΑΕ 15-6471.0002 για εκτύπωση επαίνων – αφισσέτας που αφορούν 

εκδηλώσεις του τμήματος Πολιτισμού .  

 

ΘΕΜΑ 6
 ο

 : Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού 24.761,56€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

σε βάρος του ΚΑΕ 63-6275.0001 προϋπολογισμού 2018  για τις «Επείγουσες εργασίες 

καθαρισμών φρεατίων υδροσυλλογής και αγωγών όμβριων στο Δυτικό Άκρο» . 

 

ΘΕΜΑ  7
 ο

 : Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσών σε βάρος των ΚΑΕ του προϋπολογισμού 

του Δήμου μας έτους 2018 για τις ανάγκες του τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού. 

 

ΘΕΜΑ  8
 ο

 : Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Α’ τριμήνου έτους 2018 για την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού.  

 

ΘΕΜΑ  9
ο
 : Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 10.200,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 30-

7412.0004 για την προμήθεια  «Ανάπτυξη γεωχωρικής εφαρμογής πληθοπορισμού και 

πύλης ανοικτών δεδομένων για την διοργάνωση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης 

και την εφαρμογή πρακτικών συμμετοχικού σχεδιασμού στο πλαίσιο εκπόνησης του 

Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Περάματος ». 

 

ΘΕΜΑ  10
 ο

 :Έγκριση πρακτικού Νο 1 δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνικές 

προδιαγραφές Πρόσκλησης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία της 

ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης μετά από άγονο διαγωνισμό που αφορά τις ομάδες 1. 

Βενζίνη αμόλυβδη , 2. Πετρέλαιο κίνησης , 3. Πετρέλαιο θέρμανσης για την εκτέλεση της 

ετήσια Προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Περάματος για το έτος 

2018. 

 

ΘΕΜΑ  11
 ο

 : Έγκριση πρακτικού Νο 3 δικαιολογητικά κατακύρωσης ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων , πετρελαίου θέρμανσης και 

λιπαντικών έτους 2018 που αφορά την ομάδα 4 . προμήθεια Λιπαντικών . 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                      

 

 

 

                                     ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

 
ΤΑΚΤΙΚΑ   ΜΕΛΗ                                                  ΑΝAΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                   
1. ΚΑΚΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ                                    1. ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                  2. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
3. ΚΑΖΑΚΟΥ- ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ      3. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
4  ΚΕΦΕΡΙΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                              4. ΤΕΡΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
5. ΠΑΤΣΙΛΙΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                       
6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   


